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De vakantie is voorbij en de scholen 
zijn begonnen! Dat betekent voor jou 
dat de grootste vakantiedrukte voorbij 
is. Hopelijk heb je de afgelopen weken 
ondanks de drukte ook wat energie op 
kunnen doen. Wij zijn er in ieder geval 
helemaal klaar voor met deze maand 
een nieuwe editie van de Quality Times!

Wij helpen je weer graag om er samen 
met jou een succesvolle herfstperiode 
van te maken! Zo geven wij je in deze 
editie o.a. tips omtrent gastvrijheid 
en service, vertellen wij over de 
geschiedenis van onze merken, laten 
wij je zien waar wij én onze merken uit 
het spaarprogramma zich mee bezig 
hebben gehouden en sluiten we af met 
een heerlijk tosti-recept. 

Voor een nog beter uitje 

Wendy Onwezen 

Redactie de Quality Times 

En nu hupsakee, er weer tegenaan! 
Met heel veel plezier en succes! Maak 
er met alle bezoekers en ieder er 
omheen een mooie herfstperiode van! 
En daarnaast zijn wij altijd benieuwd 
wat voor een leuke activiteiten er bij 
jou worden georganiseerd! Leuk om 
in een volgend magazine met anderen 
te delen. Dus vergeet je ons niet op de 
hoogte te houden? Neem contact met 
ons op via de mogelijkheden op de 
contactpagina (zie pagina 5). 
Veel leesplezier en hopelijk tot ziens 
op één (of meer) van jouw uitjes!
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Quality Time

Haal meer uit je
verkooppunt met

Quality Time
kompas

Maak 
kans op 
Quality 
Time Award
Elk jaar kiest Quality Time een 
organisatie die een bijzondere 
wens heeft. Een wens die te 
maken heeft met een nog 
leuker en beter uitje worden. 
Hoe je dus nog meer Quality 
Time kan bieden voor je 
bezoekers. Met de € 5.000,- 
die bij de Quality Time Award 
hoort, kan jouw wens in 
vervulling gaan! Jij als lid maakt 
automatisch kans op de Quality 
Time Award. 

Een bewust 
assortiment
met anders nog 
iets lekkers?
Quality Time helpt je om bewuste alternatieven 
ook op de kaart te zetten. Gezond voor je 
bezoekers en voor jouw inkomsten. 

Kijk en bestel via www.andersnogietslekkers.nl.
Ook los en per collo te bestellen.

Interesse in een display of 
losse producten?

Sparen 
met Quality Time

Hoe? 

Spaar gratis mee met ons spaarprogramma. Door
producten in te kopen bij je eigen vertrouwde 
leverancier spaar je voor gratis producten voor 
jouw verkooppunt. Dat laat je toch niet liggen?

Machtig Quality Time tot het automatisch opvragen 
van een kopie van jouw grossierslijst

Mail je grossierslijst naar info@ikwilqualitytime.nl
of:

• Wij regelen vervolgens alles:        
   van assortiment tot personeel!
• Meer weten of belangstelling?
   Bel 085-0290056

Boek onze
VELDKANTINE! 
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Belangstelling of andere 
vragen? Wij helpen je graag! Zo kun je ons bereiken!

Bel ons

Mail ons

App ons

085-0290056

info@ikwilqualitytime.nl

06-43051024

Bezoek ons

Stuur ons

De Ooyen 13a 4191 PB GELDERMALSEN

Postbus 11 4190 CA GELDERMALSEN
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Pyramide van Austerlitz is als 
één van de eerste gestart met 
de verkoop van Starbucks 
Chilled Classics ijskoffie om 
te testen welke kansen er zijn 
binnen leisure en sports. 

De Pyramide van Austerlitz test 
gedurende drie maanden vier 
smaken Starbucks Chilled Classics 
ijskoffie vanuit een speciale koeling 
(zie afbeelding). Het gaat in de test 
om de smaken Starbucks Chilled 
Classics Cappuccino, Caramel 
Macchiato, Caffé Latte en Vanilla 
Bean Macchiato, die in Nederland 
geproduceerd en gedistribueerd 
worden door onze partner uit het 
spaarprogramma: Arla Foods (ook 
bekend van Breaker en PROTEIN).
Antwan van der Aa, manager van de 
Pyramide van Austerlitz, is benieuwd 
hoe de verkoop van de ijskoffies zal 
gaan: “Starbucks is een mooi iconisch 
merk en ik ben benieuwd hoe onze 
bezoekers daarop gaan reageren. De 
Starbucks koelkast is in ieder geval 
een mooie opvallende eyecatcher.”

Deze maand zijn er nog meer 
Starbucks ambassadeurs van start 
gegaan. Wij zijn benieuwd naar het 
resultaat! We’ll keep you posted!

Wat heeft zich de afgelopen tijd bij Quality 
Time afgespeeld? Je leest het hier…
Eerste PubQuiz pakketten afgeleverd!

De eerste pakketten ‘PubQuiz in een krat’ zijn afgeleverd! Een compleet pakket met 
speciaalbieren van Westmalle en Kwaremont, Beckers snacks en een complete PubQuiz 
met meer dan 150 vragen, potloden en medailles voor de winnaars... 

Ook zin in een PubQuiz? 
Kijk op www.andersnogietslekkers.nl/pub-quiz/. onder het kopje ‘pubquiz’.
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Een stukje geschiedenis van onze merken.

M&M’S®

Deze heerlijke chocolade snoepjes worden geproduceerd 
door het bedrijf Mars incorporated. Bij Mars maken we al 
langer dan honderd jaar chocolade. Hoe dat begon?

In 1911 begon Frank Mars in de keuken van zijn huis in Tacoma 
(Amerika) snoep te maken. Hij wilde een milkshake maken die 
je kon eten, in plaats van drinken. Dus niet vloeibaar, maar 
als een vaste reep met karamel en een laagje chocolade. Dat 
viel niet mee, maar in 1923 had hij het voor elkaar. Hij had de 
MARS®-reep uitgevonden! Tenminste, zo noemen wij deze reep 
in Europa. Frank Mars noemde zijn eerste reep MILKY WAY®. 
En zo heet hij in Amerika nog steeds. Dus als je in Amerika op 
vakantie gaat en je wilt een MARS®-reep eten… vraag dan om 
een MILKY WAY®!

Mars is een familiebedrijf
Frank Mars was een volhouder. Door niet op te geven, had hij 
uiteindelijk succes. Steeds meer mensen wilden zijn MILKY 
WAY® kopen. Zijn zoon Forrest Mars stapte in het bedrijf 
en later ook diens kinderen. Ze ontwikkelden ook andere 
chocoladerepen en verkochten ze over de hele wereld. In 1963 
bouwden ze een chocoladefabriek in Nederland, in het Noord-
Brabantse Veghel.

De familie Mars besloot naast chocolade ook diervoeding en 
maaltijden voor mensen te verkopen. Het bedrijf dat Frank 
Mars begon, is dus inmiddels heel groot geworden. Het is nog 
steeds in het bezit van zijn familie. En de fabriek in Veghel is de 
grootste chocoladefabriek in de wereld.
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DE HISTORIE VAN RIEDEL

In 1966 verhuist het bedrijf 
naar de Veluwe vanwege 
de betere kwaliteit van 
het beschikbare water 
en in 1970 werd Riedel 
overgenomen door de 
Verenigde Coöperatieve 
Melkindustrie Coberco, wat 
zelf later door vele fusies en 
overnames is overgegaan in 
FrieslandCampina.

De frisdrankenindustrie 
waarin Riedel in de jaren 
’70 in opereerde kampte 
met een aantal negatieve 
ontwikkelingen zoals de 
invoering van accijns op 
frisdranken, waardoor de 
industrie op zoek ging naar 
alternatieven. Dankzij de fusie 
met Coberco (welke over 
de benodigde technologie 
beschikte) kwam Riedel 
met de ideale oplossing: 

In 1879 is apothekerszoon J.P. Riedel 
begonnen met de productie van metaalvrije 
minerale wateren. Hij kon niet vermoeden 
dat zijn bedrijfje zou uitgroeien tot een van 
de grootste producenten van sappen en 
dranken. Door de jaren heen is er door Riedel 
een heel scala aan producten geproduceerd, 
zoals mineraalwater, concentraten, essences, 
limonade en frisdranken.

een reeks vruchtensappen 
verpakt in handige, ruimte 
besparende kartonnen 
pakken voor eenmalig 
gebruik, waaronder 
Appelsientje. Al snel was 
Riedel marktleider in de 
vruchtensappenmarkt 
door hun durf, innovativiteit 
en goed ontwikkelde 
commerciële inzicht.
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Vanaf 2015 staat de 
sappenmarkt onder 
druk en daardoor Riedel 
ook. Er is een negatieve 
gezondheidsperceptie 
rondom sappen door het 
suikergehalte en er heersen 
vele mispercepties rondom 
de puurheid van onze 
vruchtensappen. In 2017 
is Riedel weer zelfstandig 
geworden door de verkoop 
van FrieslandCampina aan 
investeringsmaatschappij 
Standard Investment 
waardoor er weer meer 
focus voor Riedel komt en 
deze uitdagingen met beide 
handen worden aangepakt.

In 1979 schreef de 
Consumentenbond over 
de sappen van Riedel: “Uit 
het huis van Riedel komen 
de beste sappen”. Deze 
uiting werd door de media 
overgenomen, waardoor de 
vraag naar Riedel producten 
zo groot werd dat het de 
productiecapaciteit overtrof. 
1979 was tevens het jaar 
van het 100-jarige jubileum 
van Riedel, wat gevierd werd 
door in heel Ede, waar Riedel 
gevestigd was, huis-aan-
huis een karaf en een pak 
Appelsientje uit te delen.

In 1981 werd gestart met 
de bouw van een nieuw 
kantoor in Ede en vervolgens 
(1984) werd het complex ‘de 
Wolspinnerij’ aangekocht 
om de productiecapaciteit 
te vergroten. Ondertussen 
bleef de verkoop een 
bevredigende ontwikkeling 
doormaken. Ook werden 
in deze periode nieuwe, 

innovatieve concepten met 
groot succes op de markt 
gebracht: een nectar onder 
de naam DubbelDrank 
(1983) en Djoez (1984), een 
drank op basis van melk 
en vruchtensap. Daarnaast 
bracht Riedel andere merken 
zoals Taksi op de markt.

De jaren ’90 stonden in het 
teken van de introductie 
van de merken CoolBest en 
DubbelFrisss. Met CoolBest 
introduceerde Riedel in 1995 
het eerste vruchtensap wat 
rechtstreeks uit de koeling 
verkocht werd waardoor we 
een nog hogere kwaliteit 
en betere smaak konden 
bieden. Met DubbelFrisss 
introduceerde Riedel in 
1996 een fruitige dorstlesser 
met een kleine bubbel, de 
eerste verfrissende fruitdrink 
in Nederland wat tussen 
frisdrank en vruchtensap in 
zit, een regelrechte hit en ook 
vandaag de dag het grootste 
merk van Riedel.
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DE AFGELOPEN 
MAANDEN VOOR JOU 
GESPOT OP SOCIAL MEDIA
Waar zijn onze merken mee bezig:

Heinz Tomato Ketchup

Ben jij ook zo’n grote fan van 

Ed Sheeran? Koop dan nu 2 

Heinz actieproducten bij Albert 

Heijn, post je foto met Edchup 

fles op social media en maak 

kans op een verzorgde reis 

naar een Ed Sheeran Concert 

in Engeland!! #EDxHEINZ Kijk 

voor de actievoorwaarden op 

www.heinz.nl

Haribo BeNe

*De lijnen zijn gesloten, bedankt voor jullie deelname!* 

Één van de 20 Haribo snoeppakketten winnen? 

Vul in twee minuutjes onze vragenlijst in en maak meteen 

kans! https://questions.directresearch.nl/open/814

pepsico

Shirts were tie-dyed, men were on 

the moon, and these snacks were in 

the pantry. Who knows which decade 

these products are from?

bekind.nl

Het bestaat écht! Een eiwitrijke, voedzame, glutenvrije, 
verantwoorde snack met volle noten, zaden en chocolade. 
BeKind voor jezelf en maak een nootstop bij de Albert Heijn 
of (tank)station 🥜🌰🍯🍫🏃 #nootgeval #BeKindvoorjezelf

starbucks

We are proud to announce we have reached our goal 
of hiring 25,000 veterans and military spouses. 
 
To all of our partners (employees) in the military 
community who have made us a better company over 
the years with your leadership and integrity, thank you. 
💚

mars.nederland

Throwback Thursday! Deze maand vier jaar geleden getrouwd 
met Maaike. 💍 En omdat zij ook bij Mars werkt en onze namen 
allebei met een M beginnen, was het misschien wel logisch dat 
Red & Yellow te gast waren op onze bruiloft. 🤩

#deweekvanmars #proudlyRoyalCanin #royalcanin 
#uitzonderlijkinelkdetail #IWorkHere #BackstageAtMars

Voor jou gespot 10
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Uitbreiding Haribo assortiment in 
Quality Time! Spaar nu nog sneller….

Het totale Haribo 
spaarassortiment!

Nieuw aan het assortiment toegevoegd zijn:

Product Inhoud EAN Spaarpunten

Maomix 30 x 70 g  4001686580516 20 punten per doos

Starmix 30 x 75 g 5012035916206 20 punten per doos

Kindermix 30 x 75 g 4001686711392 20 punten per doos

Pinballs 30 x 70 g 4001686579664 20 punten per doos

Tangfastics 30 x 75 g 5012035921095 20 punten per doos

Kikkers 30 x 75 g 4001686472392 20 punten per doos

Happy Peaches 30 x 75 g 4001686380741 20 punten per doos

Happy Cherries 30 x 75 g 4001686309513 20 punten per doos

Bananas 30 x 75 g 4001686423288 20 punten per doos

Heerlijke fruitgom met kersensmaak.
happy cherries

Fijne zachte gesuikerde fruitgom met 
een perziksmaak.

Happy Peaches

Een echte klassieker, de Haribo bananen! 
Krokant laagje, zacht van binnen. 
Geliefd door jong en oud.

Bananas
Een combinatie tussen schuim en fruitgom in 
een heerlijke smaakcombinatie.

Kikkers
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Verkoop jij deze heerlijke 
verfrissende producten al?

Verkoop jij deze producten al? 12



Laat de ijscatergorie deze zomer groeien met de ijstoppers 
van Snickers® en M&M’s®

Laat de ijscatergorie deze zomer groeien met de ijstoppers 
van Snickers® en M&M’s®

HET SUCCES VAN SNICKERS® 
en M&M’s® IJS:
IJs wordt veelal genuttigd als ultieme verwennerij. 
De ijsvarianten van Snickers® en M&M’s® spelen 
hier perfect op in!

· Grote merken met een hoge impuls-en    
  aantrekkingskracht

· Een verleidelijke, herkenbare smaak met een   
  hoog verwengehalte

· De kwalitatieve en natuurlijke ingrediënten

TIPS VOOR MAXIMALE OMZET:
· Zet de vriezer op een zichtbare plaats in jouw   
  verkooppunt voor optimale confrontatie

· Plaats de meest impulsgevoelige merken en   
  smaken in het hart van de vriezer voor optimale  
  zichtbaarheid

· Zorg voor duidelijke prijscommunicatie

· Presenteer logo’s horizontaal richting de    
  bezoeker

· Zorg voor een goed gevulde vriezer zodat men   
  niet misgrijpt

Snickers® Ice Cream 
Snickers® Ice Cream levert een bevredigende en verkoelende 
combinatie van knapperige pinda’s en gladde karamel lagen op 
de top van onze echte roomijs, omhuld in heerlijke 
melkchocolade. Deze ijskoude verwennerij is de nummer 1 
ijsreep in Nederland.

M&M’s® 
pinda Icestick

 
Overheerlijk roomijs met stukjes 

knapperige M&M’s® omhuld met de 
lekkerste chocolade! En dat alles op een 
stokje! Met M&M’s® ijs breng je extra fun 
van en naar de vriezer! En wist je dat de 
M&M’s® pinda Icestick door Out 

of Home Shops is verkozen tot 
beste introductie van 2018!
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Starbucks Ice Coffee

En het leuke is, je spaart er ook nog eens mee!
Kijk op pagina 21 voor het spaaroverzicht.

Probeer de Starbucks Chilled Classics en Starbucks 
Doubleshot en geniet van je favoriete drankje!

Koffie? Koud graag! 

Starbucks 14



Pub Quiz 15

Een fantastische 
Pub Quiz
Een Pub Quiz is heel leuk om te organiseren en levert 
een gezellige avond op voor iedereen die meedoet. Wij 
hebben een pakket ontwikkeld waarmee je eenvoudig 
een Pub Quiz kan organiseren. Leuk voor in je 
verkooppunt, vrijgezellenfeest, op je kantoor of tijdens 
een buurtfeest! Alles zit erin voor een lekker en gezellig 
avondje! En met lekker bedoelen we ook echt lekker! 
Een belangrijke rol in deze Pub Quiz is weggelegd voor 
twee bijzondere speciaalbieren en de snacks van 
Beckers!

Hoe bestel je?
Bestellen is heel makkelijk! 
Ga naar www.andersnogietslekkers.nl/pub-quiz/ 
en geef door hoeveel pakketten je wilt ontvangen 
en wij regelen de rest. De pakketten worden geleverd 
door PostNL op een moment dat jou past. Daarover 
nemen we dus contact met je op. De levertijd is drie 
weken.

Wat kost dat?
Dit Pub Quiz pakket met bier en snacks kost € 125,- 
exclusief BTW, verzendkosten en emballage. Dat is 
dus iets meer dan € 5,- per persoon voor een leuke 
avond. Valt mee toch?

*Tip: vraag een bijdrage aan je deelnemers en je bent uit   
 de kosten!

*De Beckers Partymix XL bestel je gewoon via je eigen grossier. Op vertoon  
 van de factuur krijg je van ons het aankoopbedrag retour. Aangezien dit een  
 diepvriesproduct is kunnen we het niet rechtstreeks versturen.

Het pakket is voor 24 personen (maar is 
uiteraard in veelvoud te bestellen) en 
bestaat uit: 
• 1 krat Westmalle Dubbel trappist (24 flesjes)
• 1 krat Kwaremont (24 flesjes)
• informatie over deze bieren
• tegoedbon voor 2 dozen Beckers Partymix XL*
• de vragen en antwoordformulieren voor de PubQuiz
• 24 potloden
• 3 medailles voor de winnaars
• promotiemateriaal (A3 poster en een digitale uitnodiging)    
  om je bezoekers te attenderen op de Pub Quiz.

www.andersnogietslekkers.nl/pub-quiz/


De vlam-
tosti…

Benodigdheden: 

Wij hebben voor jullie een heerlijk 
tosti recept waar de vlammen vanaf 
spatten! Met een paar ingrediënten 
maak je deze heerlijke (hete) variatie! 
Een glaasje water erbij zal dus ook 
niet verkeerd zijn! 

• 200 gram rundergehakt
• 1 ui 
• 2 - 3 eetlepels sambal
• 2 plakken (jonge) kaas
• 2 plakken (wit) casinobrood

• Snijd de ui in kleine blokjes en fruit de ui in een koekenpan. 
• Bak het rundergehakt gaar en voeg 2 of 3 eetlepels sambal  
   toe (afhankelijk hoe pittig je de tosti wil hebben). 
   Bak het gehakt en de uit nog eventjes samen.
• Pak een boterham en bedek het met een plak kaas.
• Schep de gehakt en ui hierop en leg er vervolgens nog een  
   plak jonge kaas bovenop.
• Leg een boterham op de stapel en stop de tosti in het 
   tosti-ijzer.
• Serveer de tosti met een saus naar keuze.

Bereidingswijze:

Bon Appétit!
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Succesvol zijn in jouw verkooppunt begint met gastvrijheid 
en service. Mister M geeft je 5 tips om dit te toetsen. 
Hoe gastvrij ben jij?

1. Zorg dat je  
weet wat je bezoekers 

willen
Deze vraag staat aan de 

basis van gastvrijheid. Weet 
wie jouw bezoekers zijn, elk met 
hun specifieke verwachtingen. 
Instrueer medewerkers over de 

belangrijkste regels van 
gastvrijheid in jouw 

verkooppunt.
2. Laat zien dat je 

kwaliteit biedt
Investeer in A-merken. Dit 

betaalt zich uiteindelijk 
moeiteloos terug. Doordat jij een 
constante hoge kwaliteit biedt, 

zorgt dit voor (terugkerende) 
tevreden bezoekers en tevens 
rechtvaardigt dit een redelijke 

prijs voor de producten in 
jouw verkooppunt.

4. Wees aardig voor 
je bezoekers

Verwelkom je bezoekers en 
begroet ze met een glimlach! Blijf 

geduldig en begripvol tijdens het 
bestellen zonder jouw bezoekers 

te onderbreken. Zorg er daarnaast 
voor dat jouw bezoekers zich 

thuis voelen en lang willen blijven 
zitten. Of eerlijk gezegd, 
helemaal niet meer weg 

willen gaan! 

5. Zorg voor 
goede hygiëne

Jouw verkooppunt moet op 
alle terreinen schoon en 

hygiënisch zijn: een blinkende 
bar, schone tafels, een 

uitnodigende keuken, schone 
glazen zonder vetvlekken en ga 
zo maar door. Jouw bezoekers 
moeten een goed en schoon 

gevoel hebben bij jouw 
verkooppunt. 

3. Laat je 
bezoekers niet te lang 

wachten
Jij houdt ook niet van lang 

wachten toch? Zorg er 
daarom voor dat jouw 
bezoekers snel worden 
geholpen en niet onnodig 

aan het wachten zijn.  

Tips van Mister M 17



Biljarten in jouw 
verkooppunt?
Voor de zomer hebben wij van Quality Time een 
interessant gesprek gehad met de mensen van de 
KNBB, de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. 
We hebben veel raakvlakken en we hopen de 
komende tijd van elkaars kennis en ervaring te 
kunnen profiteren.  

Info over KNBB

Een biljarttafel in jouw verkooppunt kan 
omzetverhogend werken en zorgen voor 
een langere verblijftijd. Misschien niet 
tijdens de drukste momenten 
bespeelbaar, maar juist op momenten 
dat het wat rustiger is. En zouden 
biljartverenigingen wellicht iets kunnen 
leren van leisure outlets en de keuzes ten 
aanzien van assortiment en presentatie 
van dat assortiment? We gaan er de 
komende tijd samen eens goed over 
nadenken! Hieronder alvast wat meer 
informatie over KNBB en biljarten.

Op 11 januari 1911 hebben de 
verenigingen BV Amsterdam, Groninger 
Biljartclub (G.B.C.), de Friesche Club, 
Nijmeegsche Biljartclub, 
Gravenhaagsche Biljart Club en BV 
K.R.A.S de Nederlandse Biljart Bond 
(NBB) opgericht.

40 jaar later, op 15 september 1951, werd 
de NBB Koninklijk. Vanaf die datum 
kregen wij onze huidige naam: de 
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 
(KNBB).

Biljart is met bijna 28.000 leden een 
grote sport in Nederland. Traditioneel is 
Nederland één van de grootste 
biljartlanden ter wereld, en dat is nog 
steeds zo: nog altijd heeft Nederland 
kampioenen in vrijwel alle disciplines, 
ook in de jeugd. Nederland heeft 
ongekend veel biljartverenigingen: liefst 
1300! En ieder jaar doen ruim 4000 
biljartteams mee aan de nationale 
competities.

De laatste jaren neemt de media-
aandacht voor biljarten weer toe. Zo zijn 
er steeds meer livestreams van grote 
wedstrijden (bijvoorbeeld op Kozoom) 
maar ook lokale wedstrijden. Daarnaast 
heeft de KNBB ongekende groei 
doorgemaakt op website, Facebook, 
Twitter, LinkedIn en YouTube. En ook op 
televisie is een flinke toename te zien van 
biljarten: pool, snooker en sinds kort ook 
driebanden op Eurosport, driebanden bij 
de NOS, en recentelijk ongekend veel 
aandacht op Ziggo Sport voor pool (o.a. 
Mosconi Cup), snooker (Champion of 
Champions) en driebanden (de World 

Cup in Veghel, het eerste grote live 
driebanden event op tv in jaren).

Onder de koepel van de KNBB worden 
vier biljartdisciplines gespeeld: 
carambole, driebanden, pool en snooker. 
Iedere discipline heeft binnen de KNBB 
haar eigen sectie.  

Carambole is het traditionele biljart, en 
de KNBB Vereniging Carambole is 
KNBB’s grootste sectie, met 
verhoudingsgewijs veel oudere spelers. 
Maar ook enkele jonge topspelers zoals 
Sam van Etten en Raymund Swertz. 
Binnen de sectie Carambole valt ook het 
Artistiek Biljart. 

Driebanden zit internationaal momenteel 
in de lift, met steeds hogere 
prijzengelden. Nederland heeft hier ook 
bij de Heren (Dick Jaspers) en de Dames 
(Therese Klompenhouwer) niet alleen de 
wereldkampioenen, maar ook de 
nummers één van de wereld. 

Pool wordt veel gespeeld recreatief 
bijvoorbeeld in poolhallen en door 
jongeren, alhoewel die niet altijd lid zijn 
van de KNBB. 

Snooker genereert internationaal en ook 
nationaal volop media-aandacht, met in 
relatie tot het aantal actieve spelers een 
zeer groot televisiepubliek. In 
tegenstelling tot de andere Secties bij 
Snooker (nog) geen Nederlanders in de 
wereldtop.
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3 Hoe heette de eerste chocoladedrank 
die rond 1660 in Nederland te koop was?

a : Seculatie

b : Sjokola

c : Chocomel

5 Hoe heet de grote oven, 
waarin cacaomassa,-boter en 
andere geheime ingrediënten 
worden gebakken tot 
knapperige vlokjes?

a : Conch-oven

b : Crumb-oven

c : Choco-oven

4 Waarom is witte 
chocolade eigenlijk geen echte 
chocolade?

a : Er zit geen cacaomassa in

b : Er zit geen cacaoboter in

c : Er zit suiker in

2 Hoe noemden de Azteken hun 
chocoladedrankje eeuwen geleden?

a : Choq

b : Xocolatl

c : Cacaolade

1 Waar wordt chocolade van gemaakt?

a : Capucijners

b : Cacaobonen

c : Koffiebonen

Ben jij een echte 
chocoladekenner?
(Doe de test!) 

Uitslag: 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6c, 7b, 8b, 9cc, 10a
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Test 20

0 tot en met 4 vragen goed:
Tja... of je houdt niet van chocolade, óf je eet 

het liever dan dat jij je in chocolade verdiept...  

5 tot en met 8 vragen goed:
Jij bent goed op de hoogte. Jij kunt voortaan 

bij elke chocoladereep een prachtig verhaal 

afsteken over de herkomst en het productie-

proces.

9 of 10 vragen goed:
Goed gedaan! Jij bent een echte chocolade-

kenner! Niks meer op aan te merken!

https://docplayer.nl/11877018-Alles-over-chocolade.html

7 Wanneer vond Frank 
Mars de MARS®-reep uit?

a : In 1528

b : In 1923

c : In 1964

6 Cacaoboter is een 
ingrediënt voor chocolade. 
Waar wordt het nog meer 
voor gebruikt?

a : Om op brood te doen

b : Om machines te smeren

c : In lippenstift

8 Hoe heet de MARS®-
reep in Amerika? 

a : Die wordt niet verkocht 
in Amerika

b : MILKY WAY®

c : MARS®

10 Hoe vaak kun je, met de 
producten die MARS® in Veghel maakt, 
een slinger om de aarde leggen? 

a : 7 keer

b : 9 keer

c : 12 keer

9 Waar staat de 
grootste chocoladefabriek 
van de wereld?

a : In Chicago (Amerika)

b : In Londen (Engeland)

c : In Veghel (Nederland)

Uitslag: 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6c, 7b, 8b, 9cc, 10a

https://docplayer.nl/11877018-Alles-over-chocolade.html


Maomix
30 x 70 gr

Starmix 
30 x 75 gr

Kindermix 
30 x 75 gr

Pinballs 
30 x 70 gr

Spaarprogramma

Tangfastics 
30 x 70 gr

Kikkers 
30 x 75 gr

Lay’s Naturel
12 x 85 gr

Twix®

25 x (2 x 25 gr)

Lay’s Paprika
12 x 85 gr

Doritos Bits Twisties 
Honey BBQ
30 x 30 gr

Doritos Nacho Cheese
20 x 40 gr

Doritos Nacho Cheese
12 x 85 gr

Nibb-it Sticks Naturel
30 x 22 gr

Snickers®

32 x 50 gr

Mars®

32 x 51 gr

M&M’s® Pinda
24 x 45 gr

Maltesers®

25 x 37 gr

Appelsientje Appelsap 
Professioneel 

Appelsientje Goudappel
0,25L PET TR24

Appelsientje Goudappel 
0,4L PET SH12

Appelsientje Mild 
Sinaasappel

Appelsientje Multi 
Vitamientje
0,2L FL RV KR24

Appelsientje Multi.Vitam.
Oranje Vr.
0,25L PET TR24

Appelsientje Multi.Vitam.
Oranje Vr.
0,4L PET SH12

Appelsientje Sinaasappel
0,25L PET TR24

Appelsientje 
Sinaasappel 
Professioneel

Appelsientje 
Zontomaatje
0,2L FL RV KR24

Appelsientje 
Zwarte bes

CoolBest Premium 
orange 

Appelsientje Sinaasappel
0,2L FL RV KR24

Appelsientje 
Sinaasappel
0,4L PET SH12

M&M’s® Choco
24 x 45 gr

Snickers® Ice Cream
24 x 66 gr

M&M’s® pinda icestick
25 x 62 gr

Single Dark Chocolate 
Nuts & Sea Salt
12 x 40 gr

Single Caramel 
Almond & Sea Salt 
12 x 40 gr

Lay’s Naturel
20 x 40 gr

Lay’s Paprika
20 x 40 gr

Lay’s Bugles
12 x 75 gr

Appelsientje Appel 
Troebel
0,2L FL RV KR24

CoolBest Premium 
orange

Starbucks Chilled 
Classics Almond
10 x 220 ml 

Starbucks Chilled 
Classics Cappuccino 
10 x 220 ml 

Starbucks Chilled 
Classics Qandi 
Caramel 
10 x 220 ml

Starbucks Chilled 
Classics Signature 
Chocolate 
10 x 220 ml

Starbucks Chilled 
Classics Skinny Latte
10 x 220 ml

spaarprogramma

DubbelFriss Appel-
Perzik
0,275L PET TR24

DubbelFriss Appel-
Perzik
0,5L PET TR12

DubbelFriss 
Framboos-Cranberry
0,275L PET TR24

DubbelFriss 
Framboos-Cranberry
0,5L PET TR12

DubbelFrisss Ananas 
& Mango

DubbelFrisss Appel & 
perzik

DubbelFrisss Appel & 
perzik light

DubbelFrisss Appel & 
zwarte bessen

DubbelFrisss 
Framboos & 
cranberry

DubbelFrisss 
Sinaasappel & 
Mandarijn

DubbelFrisss Witte 
druiven & citroen

DubbelFrisss Witte 
druiven & citroen light

Extran Performance 
Orange
24 x 33 cl

Extran Performance 
Blueberry
24 x 33 cl

Extran Zero Sugar 
Lemon-Lime
24 x 33 cl

Extran Performance 
Orange
12 x 50 cl

Extran Zero 
Sugar Cranberry-
Raspberry
24 x 33 cl

Extran Performance 
Blueberry
12 x 50 cl

Taksi Exotisch Fruit

Taksi Exotisch Fruit 
(geen suiker toegevoegd)
Taksi Sinaasappel

Taksi Tropisch Fruit 
(geen suiker toegevoegd)

Coolbest Smoothie 
Framb Bl. Bes
0,25L PET TR6

Coolbest Smoothie 
Mango-pass
0,25L PET TR6

Coolbest Smoothie 
Aardb-Sin-Ban 
0,25L PET TR6

Perziken 
30 x 75 gr

Happy Cherries
30 x 75 gr

Bananas 
30 x 75 gr

Het Quality Time
Spaarprogramma  
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Curry Gewürz
3 x 2,5 L

Curry Gewürz 
3 x 5,0 L

Curry Gewürz 
100 x 17 ml

Frites Sauce 
3 x 2,5L

Frites Sauce
3 x 5,0 L

Frites Sauce
100 x 17 ml

Frites Sauce 
25% Emmer x 10 L

Frites Sauce 
35% Emmer x 10 L

Tomato Ketchup
3 x 5,0 L

Tomato Ketchup
8 x 875 ml

Tomato Ketchup
2 x 2,15 L

Tomato Ketchup
100 zakjes x 17 ml

Tomato Ketchup
Jerrycan x 11,4  L

Mosterd
3 x 2,5 L

Mosterd sachets
200 x 10 ml

Mayonaise
2 x 2,15 L

Mayonaise
3 x 2,5 L

Mayonaise
3 x 5,0 L

Mayonaise
6 x 875 ml

Mayonaise
100 x 17 ml

Mayonaise
Emmer x 10 L

Satésaus 
Geconcentreerd
13kg

Satésaus 
Geconcentreerd
3,5kg

Satésaus 
Geconcentreerd
1kg

Heinz Curry Gewürz

Heinz Frites Sauce

Heinz Mosterd 

Heinz Mayonaise 

Curry Gewürz 
Emmer x 10 L

Frites Sauce 
Emmer x 10 L

Satésaus Kant-en-
Klaar
10kg

Satésaus Kant-en-Klaar
2,5kg

Heinz Tomato Ketchup 

Tomato Ketchup 
3 x 2,5 L

Breaker Kers
6 x 200 gr

Breaker Banaan
6 x 200 gr

Breaker Aardbei
6 x 200 gr

Breaker Perzik
6 x 200 gr 

Breaker high 
protein Vanille
6 x 200 gr 

Breaker high 
protein nsa 
Bosbes/Banaan
6 x 200 gr 

Breaker high protein nsa 
Framboos/Granaatappel
6 x 200 gr 

Spaarprogramma

Protein Blueberry Quark
6 x200 gr 

Protein Drink Raspberry 
Strawberry
8 x 479 ml

Protein Drink Vanilla
8 x 479 ml

Protein Drink Chocolate
8 x 479 ml

Protein Strawberry Quark 
6 x 200 gr 

Protein Coconut Quark
6 x 450 gr 

Protein Raspberry Quark 
6 x 200 gr 

Protein Mango Yoghurt
6 x 200 gr

Protein Strawberry Yoghurt
6 x 200 gr

Protein Tropical Shake
8 x 225 ml

Protein Raspberry Shake
8 x 225 ml

Starbucks Doubleshot 
Expresso & Milk 
12 x 200 ml 

Starbucks Chilled 
Classics Vanilla Bean 
Macchiato 
10 x 220 ml

Starbucks Chilled 
Classics Seattle Latte
10 x 220 ml

Vervolg...  

100% 
RENDEMENT !

SPAREN
VERZILVEREN

GRATIS
PRODUCTDOZEN
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www.ikwilqualitytime.nl

Iedere maand brengen we een editie uit van dit magazine. Heb je suggesties, vragen of opmerkingen? 

Mailen naar: info@ikwilqualitytime.nl of bel: 085-0290056


